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На якіх кантынентах ёсць 
пустыні?

ПУСТЫНІ -  раўніны, 

на якіх вельмі мала раслін ды жывёл. 
Бываюць пясчаныя, гліністыя, 
камяністыя, саланчаковыя   
ды снежныя пустыні.



Пустыні ёсць на ўсіх 
кантынентах.

Якія пустыні вы ведаеце? 



АФРЫКА
Сахара — 
найбуйнейшая 
пустыня ў свеце - 
каля 30% усяго 
кантынента. 

8,6 млн. км. кв.
10 краін.

Салёнае возера 
Умм-аль-маа – 
аазіс у Сахары.



АРАВіЙСКАЯ 
ПУСТЫНЯ  

(Егіпет) – амаль 
пазбаўленая 

жыцця.

КАЛАХАРЫ – 
самая спякотная 

пустыня Афрыкі – 
багатая на расліны 

і жывёл.



АЎСТРАЛІЯ

ВЯЛіКАЯ 
ПУСТЫНЯ 
ВіКТОРЫЯ

ЗАХОДНЯЯ 
ПУСТЫНЯ



АЗІЯ

ГОБІ      (Кітай, 
Манголія)

КАРАКУМЫ –
 у перакладзе 
«Чорныя пяскі» 
(70% плошчы 
Туркменістана)



АМЕРЫКА ПУСТЫНЯ 
ВЯЛІКАГА 
БАСЕЙНА 
(адна з самых 
вялікіх у ЗША)

ПУСТЫНЯ ЧЫЎАЎА  - 
самая населеная 
раслінамі і жывёламі 
пустыня ў свеце.



ПАТАГОНСКАЯ ПУСТЫНЯ (Аргентына)

ААЗІС АМЕРЫКІ 
(ПЕРУ)



СОНЦА

- БАГАТА СОНЕЧНЫХ ДЗЁН, СОНЕЧНЫЯ 
ПРОМНІ ПАДАЮЦЬ АДВЕСНА, ЦЯПЛО 
НЕ ПРАПАДАЕ

- АКТЫЎНА ВЫПАРАЕЦЦА ВАДА – 
   З ГЛЕБЫ, З ВАДАЁМАЎ, З ЖЫВЫХ ІСТОТ



ВАДА
- МАЛА АПАДКАЎ – ДАЖДЖЫ І СНЕГ 

БЫВАЮЦЬ РЭДКА;
- СПЯКОТНА – РЭКІ ПЕРАСЫХАЮЦЬ, 

ЗНІЖАЮЦЦА ГРУНТОВЫЯ ВОДЫ, 
ВЫСУШВАЕЦЦА ГЛЕБА, ВАДА РОБІЦЦА 

НЕДАСТУПНАЙ ДЛЯ РАСЛІН;
- СЦЯКАЮЧЫ ПА ПАВЕРХНІ ЗЯМЛІ, 
ПАТОК ВАДЫ РАЗБУРАЕ І ЗМЫВАЕ 

ВЕРХНІ СЛОЙ ГЛЕБЫ





ВЕЦЕР
- ПАСТАЯННЫЯ ВЯТРЫ – ПАСАТЫ – 

ДЗЬМУЦЬ У НІЖНІХ СЛАЯХ АТМАСФЕРЫ, 
НЕ ДАЮЦЬ ПАВЕТРАНЫМ МАСАМ 
ПЕРАМЕШВАЦЦА – ЗАМІНАЮЦЬ 

УТВАРЭННЮ АБЛОКАЎ
- ВЯТРЫ РАЗБУРАЮЦЬ ГЛЕБУ І ГОРНЫЯ 

ПАРОДЫ  (ЭРОЗІЯ ВЕТРА)
- ВЯТРЫ ПЕРАНОСЯЦЬ ПЫЛ І ПЯСОК
 З МЕСЦА НА МЕСЦА ДЗЯСЯТКАМІ І 

СОТНЯМІ ТОН





БАРХАНЫ – серпападобныя пясчаныя 
горы да 10-40 м, утвараюць ланцугі. 
Пазбаўленыя расліннасці, выпуклы 

бок скіраваны ў бок ветра. 
Падарожнічаюць 

да некалькіх сот метраў у год.



ДЗЮНА, альбо ВЫДМА – гара 
пяску да 30 -100 м, якую стварае і 
перасоўвае вецер з хуткасцю 
1-20м за год. Скіраваная палогай, 
вогнутай часткай да ветра, края 
замацаваныя раслінамі.

ДЗЮНЫ НА ПАЛЕССІ



Надвор'е ў пустынях – гэта 
следства пякучага сонца і малой 

колькасці вады.
Умовы існавання жывога -

моцная спёка, якую змяняюць 
моцныя маразы. Адсутнасць 

вады, у тым ліку дажджу і снегу. 
Сухое паветра. 

Як выжываюць расліны і 
жывёлы?





АГУЛЬНЫЯ РЫСЫ РАСЛІН
- КАРЭННЕ вельмі глыбокае альбо шырока 

размеркаванае ў паверхневым слоі глебы;
- СЦЯБЛО у многіх раслін замест лісця. 

Васкавое пакрыццё не дае высыхаць, 
унутры назапашваецца вада, ідуць 
працэсы фотасінтэзу.

- ЛіСЦЕ можа быць у выглядзе калючак. 
Поры адкрываюцца нераважна ў начны 
час, каб зменшыць страты вільгаці.

- Многія віды прарастуць, адквітнеюць і 
дадуць насенне за кароткі сезон дажджоў.





АГУЛЬНЫЯ РЫСЫ ЖЫВЁЛ:
Афарбоўка жоўта-бура-шэрая.
Лад жыцця – у многіх начны, у некаторых – 
спячка ў самы гарачы сезон.
Мала вады і корма - перасоўваюцца хутка, на 
вялікія адлегласці.
Адны п'юць многа – жывуць бліжэй да 
вадаёмаў альбо шмат падарожнічаюць. Іншыя 
не п'юць зусім – прыстасаваныя здабываць 
ваду з раслін і з уласных запасаў тлушчу.
Няма сховішчаў – многія ўмеюць імгненна 
зарывацца ў пясок ці рабіць глыбокія норы.



ЛЮДЗІ
ПУСТЫНЬ



 Пустыні наступаюць з 
хуткасцю 7кв.км у гадзіну: 
апустыньванне застаецца 

адной з найбольш вострых 
экалагічных праблем у свеце.
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